
Com este curso ficarás apto realizar análises e/ou ensaios fisicoquimicos e mi-
crobiológicos em produtos alimentares, de acordo com os métodos analíticos 
mais adequados, garantindo a fiabilidade dos resultados e respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde e de proteção ambiental aplicáveis.

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA

TÉCNICO DE CONTROLO DE  QUALIDADE ALIMENTAR

TÉCNICO DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA

TÉCNICO DE ELETROTECNIA

TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
INFORMÁTICOS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO METALOMECÂNICA
(VARIANTE DE PROGRAMAÇÃO E MAQUINAÇÃO)

O Técnico Auxiliar de Saúde é o profissional que auxilia na prestação de cuidados 
de saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na limpe-
za, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, na limpeza 
e higienização dos espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes 
unidades e serviços de saúde, sob orientações do profissional de saúde.

Com este curso ficarás apto a colaborar na gestão e manutenção de instalações 
e de equipamentos desportivos e participar na concepção, desenvolvimento e 
avaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos 
organizacionais.

Com o curso de Design de Comunicação Gráfica podes criar soluções criativas de 
comunicação visual, através, concepção, realização e produção de objetos gráficos 
bi e tridimensionais para suportes impressos ou para ecrã, bem como preparar a 
arte final para a impressão ou ecrã. Ficarás apto a comunicar visualmente usando 
os meios e suportes comuns do mundo da comunicação visual, particularmente no 
design de comunicação e publicidade.

Com o curso de Eletrotecnia podes organizar, orientar e executar, a instalação, 
manutenção e reparação de máquinas e instalações elétricas de utilização, de baixa 
e média tensão e de distribuição de energia elétrica, instalações de telecomunica-
ções em edifícios, de automação e comando, força motriz, sinalização e proteção, 
de acordo com as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, de proteção 
ambiental e regulamentos específicos em vigor.

Este curso permite-te ficar apto a instalar equipamentos e redes, bem como a 
fazer a sua manutenção e administração. Terás competências para realizar ati-
vidades de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte 
e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de 
dados e informações.

Com este curso ficarás apto a orientar e a desenvolver, de forma autónoma e 
precisa, atividades relacionadas com a Produção em Metalomecânica, nomeada-
mente a programação de máquinas-ferramentas com comando numérico compu-
torizado (CNC), a operação de máquinas-ferramentas tanto convencionais como 
com CNC, a execução e/ou reparação de moldes, cunhos, cortantes e outras pe-
ças ou conjuntos de precisão.
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